
Boneco de Neve e eu | Concurso de fotos 

1 – Objetivo 

O concurso de fotografia AESL – “Boneco de Neve e eu”, promovido pela AESL – Associação 

Empresarial Serra da Lousã, tem como objetivos a divulgação da atividade “Aqui há Natal”, tal 

como a divulgação do comércio tradicional da Lousã. 

2 – Tema 

Os trabalhos apresentados devem ser subordinados ao tema “Boneco de Neve e eu”, tem de 

aparecer OBRIGATORIAMENTE o Boneco de Neve exposto na praceta Sá Carneiro. 

Reserva-se assim o direito da organização excluir fotografias que não se enquadrem no tema 

proposto. 

3 – Condições de participação 

A participação é gratuita e aberta a todos os participantes. 

As fotografias devem ser obtidas durante o período de Natal, de 11 a 24 de dezembro de 2021, 

podendo ser apresentadas a cores ou a preto e branco. 

Ao participar, o concorrente autoriza a divulgação, publicação, reprodução ou exploração da sua 

fotografia, pela AESL-Associação Empresarial Serra da Lousã, em edições, publicações, 

catálogos, exposições, cartazes, meios gráficos e outros suportes de promoção, inclusive on-line, 

acompanhada pela identificação do(s) autor(es). 

No caso de concorrentes menores de idade exige-se uma autorização por escrito do respetivo 

tutor ou encarregado de educação. 

4 – Entrega dos trabalhos 

Cada participante pode concorrer com duas fotografias. 

Os trabalhos a concurso devem ser entregues até às 24:00 horas do dia 29 de dezembro de 2021 

(4ªfeira), em formato jpg com resolução superior a 2000×1500, através do endereço de correio 

eletrónico aesl.forma1@gmail.com. 

As fotografias não devem conter marcas de água ou outros elementos identificativos do autor. 

O e-mail deve referir no assunto “Concurso de Fotos” e conter os seguintes dados: nome do 

autor, morada (opcional), contacto telefónico. 

5 – Avaliação dos trabalhos 

As fotografias submetidas a concurso são avaliadas por um júri e por votação online (nº de likes 

no Facebook). (80% júri + 20% online). 

O júri reúne dia 30 de Dezembro e nesse mesmo dia, as 15 fotos selecionadas pelo júri, serão 

publicadas e ficam a concurso na página da AESL de 03 de Janeiro de 2021 a 10 Janeiro de 2022 

(até às 24h). 

As fotos são publicadas na página do Facebook da AESL-Associação Empresarial Serra da Lousã 

através de um álbum denominado “Boneco de Neve e eu | Concurso de fotos”, ficando sujeitas 



a uma votação on-line. Só serão contabilizados, para efeitos de concurso, os gostos realizados 

diretamente nas fotos no interior do álbum publicado. 

6 – Prémios 

O vencedor terá com prémio, um vale de compras no comércio tradicional da Lousã, no valor 

de 75€ 

7 – Entrega de Prémios 

A entrega do prémio ao vencedor decorrerá em data e local a designar. 


